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அ234ைக56 அ(த(த3 ப895:
தைல34கைள 8<3=ட?*.

க*3ABடC மலE6 இ:2* எ:ன
தகவ6க# ேவJK* எ:ற உ!கM:
எ9CபாC3ைபO* எP.!க#.

க*3ABடC ெதாடCபான Rா6 ‘ST’Uக# 8<-.
மலE6 ெவM5ட 2 =ர9கைள அ23ப?*.

Rா6க# மXY* ‘ST’Uக# ௨௦௧௪ ஏ3ர6 மாத-9X8 
_: ெவMயாa5+UகUbடா.. Rா6க# மXY*
‘ST’Uகைள உ+வாUaயவC, ெவM5BடவC, 
aைடU8* இட!க#, &ைல ஆaயவXைறU கBடாய* 
8<3=டேவJK*.
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உ
I

ேள

ஒ வ#யாக, ைம)ேராசா./ 01வன3, த5
அ78த 9:ேடா< இய)க >ைறைமைய

அ@8A, ந3ைம CDE மFGHIJK தL@
NLளA. பல மாதSகளாகேவ, 9:ேடா< 8
I<ட8CUV மாUறாக, WCய ஆ.ப ேர/YS
I<ட3 ஒ5ைற8 தர ேவ:Yய க/டா ய8CUV
ைம)ேராசா./ தLள.ப/டA. எ5னதா5, 
I5ன I5ன மாUறSகைள8 த5 9:ேடா< 
8 I<ட8CK அ\98தா]3, ம)கL >^
ைமயாக அதைன ஏU1) ெகாLள ம18தனE.
எனேவ, தாSகL ெதாடEaA 9 3W3 Iல வச
Cகbட5, நcன ெதா#K d/ப8C5 அY.ப
ைடJK WCய 9:ேடா< I<ட3 Fைட)V3 

என எCEபாE8தனE. 
ைம)ேராசா./ 01 வன>3 "Windows

Threshold" எ5ற V\e/7. ெபயfK, வாY)
ைகயாளEக@5 அைன8A எCE.பாE. W
கைளN3 உLளட)Fய WCய 9:ேடா< I<
ட8Cைன வY வைம.பCK இறSFயA. இA
V\8A பல WCய தகவKகL கIaதன. அைன-
வ 3 இA 9:ேடா< 9 அKலA ேவ1 ஒ 
ெபயfK (WindowsTH ("Windows Threshold"),
Windows X, Windows One) என ெவ@யாV3
எ51 எCEபாE8த 0ைலJK, ெச5ற மாத 
இ1CJK, ைம)ேராசா./ த5 WCய ஆ.ப-
ேர/YS I<ட8 Cைன ‘‘9:ேடா< 10’’ எ5ற 

67ேடா8 10  ற;க(ப*டK
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ெபய ட5 ெவ@ J/டA. இaத க 8தரSFK
கலaA ெகா:டவEகb)V, அSV தர.ப73
ைவ l இைண.ைப. பய5ப78த8 ேதைவ
யான பா<ேவE/ “Windows2015” என அ\
9)க.ப/டA. அதனாK, அைனவ 3,
வர இ )V3 9:ேடா< I<ட3 ெபயE 
9:ேடா< 2015 எனேவ எ:p இ aதனE.
ஆனாK, ‘‘9:ேடா< 10’’ என எCEபாராத
ெபயE அ\9)க.ப/டA.  இCK, 9:ேடா<
7 மU13 8 I<டSக@K உLள, வாY)ைக
யாளEகளாK IறaதA எ51 ஏU1) ெகாLள.-
ப/ட அைன8A வசCகb3 ஒ SFைண)க.
ப/7Lளன.

இaத அ\>க 9ழா, இA வைர, கடaத 20
ஆ:7க@K, 9:ேடா< அ\>க.ப78த.
ப/ட 9ழா)கb)V மாறான >ைறJK இ a-
தA. இaத 9ழா9K நம)V) Fைட8த WCய
தகவKகைள இSV பாE)கலா3.

ஏ@ 67ேடா8 10?
இaத WCய ெவ@e/YUV, இயUைக

யான ெதாடE எ:ணாக 9 தா5 இ aC )க
ேவ:73. இதைன வYவைம8த V^95
தைலவரான ெடEf ைமயEச5 ேபsைகJK,
இA கடaத கால 9:ேடா< ஆ.பேர/YS
I<டSக@5 ெதாடEHI அKல. >U\]3,
>U\]3, WCய ஆ.பேர/YS I<டமாV3.
எனேவ தா5, ெதாடE எ:ணாக இKலாமK
9:ேடா< 10 என இA ெபயE t/ட.ப/-
7LளA எ51 அ\98தாE. இA ெபEசனK
க3.u/டEகL மU13 சEவEகL ம/7v5\,
இைணய8Aட5 ெதாடEW ெகாLள) wYய 
அைன8A சாதனSக@]3 (c/7 ெபா /கL
உ/பட), ெபEசனK க3.u/டE, ேட.ள/
l.I., எ)< பா)<, )ளy/ இய)க சாத-
னSகL என அைன8C]3 இயSக) wY
யதாக இ )V3. எனேவ தா5, >aைதய
9:ேடா< I<டSக@z aA ேவ1ப/ட
தாக இதUV 9:ேடா< 10 என. ெபயE t/
ட.ப/7LளA.

ஒேர ேமைடT'
ேவUபாடான அWபவG'

ெவyேவ1த5ைமNLள,இய)க3ெகா:ட
அைன8A சாதனSக @]3 9:ேடா< 10
இயSFனா]3, பயனாளEகைள. ெபா18த
வைர ேவ1ப/ட அ{ பவ8Cைனேய இaத
I<ட3 த 3. ெமாைபK ேபா5, ேட.ள/ 
l.I.)கL மU13 ெபEசனK க3.u/டEகb)
ெகன ெவyேவ1 இைட>கSகைள (Interfaces)
இaத I<ட8CUெகன, த| V^ வYவைம8A
வ FறA. ஒேர <ேடாE த 3 ஒேர க/டைம.W

இய)கமாக இ aதா]3, வாY)ைக யாளEகL
தSகL சாதனSகb)ேகUப அ{பவ8Cைன.
ெப1வாEகL. இAவைர ைம)ேராசா./ தa
தCK இAேவ, அைன8ைதN3 அரவைண8A
இயSV3 I<டமாக இ )V3.

XUவனYகZ@ எ $பா$(\
9:ேடா< 10 }ல3, த5 01 வன வாY)-

ைகயாளEகைள, V\.பாக ெபfய அள9K 
தSகL 01வன 0Eவாக நட வY)ைகக@K
9:ேடா< பய5ப78A3 வாY)ைக யாளE
க@5 எCEபாE. Wகைள ைம)ேராசா./ 0ைற
ேவU\NLளA. 9:ேடா< 8 }ல3 பல8த
ஏமாUற8ைதH சaC8தவEகL இaத 01வ
னSகL தா5. இA ைம)ேராசா./ 01வன8
CUV அCEH IையN3, இழ.ைபN3 ெகா78
தA. எனேவ தா5, 9:ேடா< 10 }ல3 
இவEக@5 எCEபாE. Wகைள 0ைறேவU1
வCK ைம)ேராசா./ அCக >யUIகைள
எ78A, WCய I<ட8Cைன வY வைம8AL
ளA. இaத ெபfய 01வனSகb)கான ேதைவ
கைள நா5V lf ~க@K 0ைறேவU\NLளA.
தSகL க3. u/டEக@5 இய)க >ைற ைம
Jைன ேம3ப78AைகJK, 01வனSகL,
WCய >ைறைம தSகL 01வன ஊ#யEக
b)V, ந5றாக. பழ Fய ஒ5றா கேவ இ )க
ேவ:73; ஏUக னேவ இயS Fய >ைற ைம)V
எaத 9த8C]3 இைண வாக, இைசவாக இK
லாமK இ )க) wடாA. WCய >ைறைம
JனாK, w7தK Cற5 Fைட)க ேவ:73.
உUப8C Cற5 அCகf)க ேவ:73. ேம]3,
0Eவாக8CK WCயதாக உ வாF வ 3
Cற5கைள வளE.பதாக இ )க ேவ:73.
ெமாைபK <மாE/ ேபா5 மU13 ேட.ள/ 
l.I.)கL வ#யாக 0Eவாக நடவY)ைககைள
ேமUெகாLவCK, WCய I<ட3 Aைண யாக
இ )க ேவ:73. WCய சாத னSக ேளா7,
பைழய சEவEகL மU13 ெபEசனK க3.u/
டEகbட{3 இA இைணவாகH ெசயKபட
ேவ:73.

67 7 ம^U' 8 ேம'பா_
இaத WCய 9:ேடா< 10 I<ட3,

9:ேடா< 7 மU13 8 பய5ப78AேவாE
எ@தாக அ.Fேர/ ெச�C73 வைகJK தர.
ப7FறA. இaத இர:7 I<ட3 பய5ப78
AேவாE எ5ன எ5ன எCEபாE)F5றனேரா,
அைவ அைன8ைதN3 த வCK 9:ேடா< 
10 >யUI ெச� ALளA. 9:ேடா< 7 பய5
ப78AேவாE, <டாE/ ெம{, டா<)பாE
மU13 ெட<)டா. வசCகைள. ெப1வாEகL.
9:ேடா< 8 பய5ப78AபவEகL, அA
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ெதா7 உணE Cைரயாகேவா, அA இKலாமேலா
இ aதா]3, <டாE/ <F�5 ெப1வாEகL.
டH இ:டEேப< ேம3ப78த.ப/7, வாY)
ைகயாளEகL WfaA ெகாLb3 வைகJK எ@
தா)க.ப73. 9:ேடா< 10K, உலகளா9ய
ேதடைல இைணய3 வ# ேமUெகாLள ேதடK
க/ட3 தர.ப7FறA.

வழ)கமாக WCய I<டSகL உ  வா)க.-
ப7ைகJK lK/ எ: (Build number) ஒ51
அதUV வழSக.ப73. 9: 10 I<ட3 கா/
ட.ப7ைகJK அA 9841 ஆக இ aதA. >^
ைமயாக ெவ@வ 3ேபாA இAவாக இ )
கலா3; அKலA ேவறாக இ )கலா3.

>ல >`ய \ ய வச க5
அ.@ேகஷ5கைள அ.பYேய தL@ ைவ8

Cட Snap எ5{3 �K தர.ப/டA. இA ேம3
ப78த.ப/7, Snap Assist UI எ5ற ெபயfK,
அ.@ேகஷ5கைள அ78த Cைர)V8 தL@
ைவ)V3 எ@ய ேவைலைய ேமUெ காLb3
வைகJK தர.ப/7LளA. க/டைள. WL@ 
(command prompt) வ#ேயN3, நா3 இAவைர
பரவலாக. பய5ப78A3 �./ க/டைளகL
மU13 CTRL + C ேபா5றவUைற ேமUெகாL
ளலா3.

ைக6ட(ப_' b4க5
Charms �K �)க.ப/7, அத5 இட8CK

WCய uசE இ:டEேப< வழSக.ப/7L
ளA. இேத ேபால Switcher �K இKலாமK
ேபானா]3, 9: 8K, இடA Wற8 Cz aA
<ைவ. ெச�ைகJK, ALT + TAB )கான ெசயK
பா/Yைன. ெபறலா3.

\ ய b4
9:ேடா< 8K, ெம/ேரா மU13 வழ)க-

மான ெட<)டா. இைட>க8CUV3 ந3மாK
எ@தாக மாU\) ெகாLள >YaதA. இதைன 
Continuum எ5ற �K }ல3, அைன8A வைக
சாதனSக@]3 இaத மாUற8Cைன எ@தாக
ேமUெகாLb3 வைகJK ைம)ே ராசா./ தa
ALளA.

ஒ@U;B ேம^ப*ட ெட8;டா(
ஒேர ேநர8CK, ஒ5 1)V ேமUப/ட ெட<)

டா.lைன அைம8A இய)க, 9:ேடா< 10
I<ட3 வ# த FறA. ஒyெவா ெட<)
டா.l]3, நம)V8 ேதைவ.ப73 பல அ.@
ேகஷ5 WேராFரா3கைள, ஒேர ேநர8CK இய)
கலா3. இதனாK ேவைல 9ைர9K >YN3.

9:ேடா< 10 I<ட8C5 ெதா#K d/ப 
>5 ேசாதைன)கான பC.lைன ைம)
ேராசா./ ெபாAம)கb)காக ெவ@ J/ 7L
ளA. இதைன http://preview.windows.com/ எ5ற
>கவfJK ெபU1) ெகாLளலா3. ெபU1,
இ5<டாK ெச�A, பய5ப 78C. பாE)கலா3. 
ப5னா7க@K இ aA Fைட)V3, l5�/
டSக@5 அY.பைடJK, 9:ேடா< 10
இய)க >ைறைம �E ெச�ய.ப/7, ெபாAம)
கb)V) Fைட)V3.

அேநகமாக, அ78த ஆ:Y5 ந79K, இA
ெபாAம)கb)V Fைட)V3 என எCEபாE)
க.ப7FறA. தUேபாA 9:ேடா< 8 பய5
ப78Aேவா )V, 9:ேடா< 10 இலவச
மாக) Fைட)Vமா எ5பதUகான 9ைடைய,
ைம)ேராசா./ 01 வன 0EவாFகL எவ 3
wற9Kைல. ஆனாK, 9:ேடா< வாY)ைக-
யாளEகL இதைன எCEபாE) F5றனE. ஆ.lL
01வன3 த5 ஆ.பேர/YS I<ட8 Cைன
இலவசமாக8 தaA வ வA இSV V\.lட8
த)கA.

அேத ேபால, 9:ேடா< 10 )கான 9ைல 
V\8A3, இ5{3 எaத அ\9.W3 வர-
9Kைல.

Bandwidth: இைண#க%ப'ட இ* ேவ- சாத
ன3க4 இைடேய நைட ெப-8 ேட'டா ப9 மா;-
ற=>? அ>க ப'ச ேட'டா ப9 மா;ற ேவக=>A 
அளைவ இC DE#FறC. இC ேட'டா பய
H#D8 ேவக8 அ?ல.
Client: க8%J'டK ெந'ெவாK#F? இைண#க%
ப'L சKவராக இய3காம? பயAபL=த%பL8
எOத க8%J'ட*8 FைளயP' என அைழ#க%-
பL8.
Doc: இC ஒ* ைபSA ெபய9? உ4ள Cைண%
ெபயK. இOத ெபய *டA உ4ள ைப?  ைம#
ேராசா%' ேவK' ெதாD%U? உ* வான ைப? எA-
பதைன இC DE#FறC.
Domain Name: இAடKெந'V? உ4ள தகவ? 
தள3கைள இW ெசா?லா? DE%ULFAறனK.
அOத தள=>A ெபயைர இC DE#FறC.
Download: க8%J'டK ஒAES*OC ேநரVயாக
இAெனா* க8%J'ட*#D% ைபைல மா;-வ
தைன டXPேலா' என# DE%ULFேறா8. இ*%
UY8 இAடKெந' ெந'ெவாK#F? இைணOC4ள
க8%J'ட9S*OC ஒ* ைப? இற#F% ப>ய%பL
வதைனேய இC ெப*8பாZ8 DE#FறC.
Network: ெந'ெவாK# (இAடKெந' உ'பட)F?
இைண#க%ப'V*#D8 ஒ* க8%J'ட9? உ4ேள
அYம>]AE வ*8 அL=தவ9A ^ய;_ைய=
தL#D8 ஒ* சா%'ேவK அ?லC _Eய ஹாK'ேவK
சாதன8.

ெதdeK ெகா5fYக5
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6:ேடா< 10 ெதா#K d/ப
>5ேனா/ட) க 8தரSFK, 9:ேடா<

10 இய)க >ைறைமைய. பய5ப78த,
ஒ க3.u/டfK ேதைவயான ஹாE/ேவE
ேதைவகL எ5ன எ5ன எ51, ெத@வாக
அ\9)க.பட9Kைல. ஆனாK, ைம)
ேராசா./ 01வன வK]நE ஷா (Frank Shaw)
த5 /9/டE ப)க8CK (https://twitter.
com/fxshaw/statuses/517091005167075328),
9:ேடா< 8)கான ஹாE/ேவE ேதைவ
கேள இதUV3 ேபாA3 என அ\ 98ALளாE.
எனேவ, 9:ேடா< 8 I<ட3 ெகா:7Lள
ெபEசனK க3.u/டE, ேல.டா. ஆFய
ைவேய, 9:ேடா< 10 பC8A இயSக~3
ேபாAமானதாக இ )V3. இதனாK, தUேபாA
க3.u/டE WCயதா� வாSFட8 C/டv7
பவEகL, 9:ேடா< 10 I<ட3 வர/73
என) கா8C )க ேவ:YயCKைல.

ேம]3, 9: 8 க/டண3 ெச]8C
வாSFயவ )V, 9: 10 இலவசமா
கேவ Fைட)V3 எCEபாE.W3 ம)க
@ட3 உLளA.

9:ேடா< 8.1 I<ட3 இயSக8
ேதைவயான ஹாE/ேவE ேதைவ-
கைள இSV ப/Yயzடலாமா!

5ராசச&: ஒ Fகா ெஹE/< அK
லA w7தK ேவக8CK இயSV3
.ராசசE; இA PAE, NX, and SSE2 ஆFய
வUைற ச.ேபாE/ ெச�Cட ேவ:73.

ராL MைனவகL: 32 l/ எ5றாK,
VைறaதA 1 �.l. 64 l/ எ5றாK,
VைறaதA 2 �.l.

ஹா&: Q;! இடL: 32 l/ எ5றாK,
VைறaதA 16 �.l. 64 l/ க3. u/ட )V
20 �.l.

RராS!; கா&:: Microsoft DirectX 9 Fராl)<
WDDM /ைரவ ட5.

ேமேல தர.ப/7Lளைவ vக vக)
Vைறவானைவேய. இ.ேபாA ஹாE/ Y<)
VைறaதA 500 �.l. எ5ற அள9K தா5
Fைட8A ெபா 8த.ப7FறA.

ைம)ேராசா./, Vைறaத அள9ைன
0ைன�/Yயத5 }ல3, 9:ேடா< 7
இயSV3 க3.u/டEகb3, 9:ேடா< 
10)V மா\) ெகாLளலா3 எ51 அ\ ~18
AFறA. 9:ேடா< 7 I<ட3 இயSக,

அCK உLள .ராசசE PAE, NX, and SSE2
ஆFயவUைற ச.ேபாE/ ெச�Cட8 ேதைவ
JKைல.

67ேடா8 10 ;கான ஹா$*ேவ$

ட8 C/டv7
<ட3 வர/73
ைல.
ச]8C
வசமா
ம)க

யSக8
ேதைவ

< அK
யSV3

ஆFய
:73.
5றாK,

5றாK,

ஆFயவUைற ச.ேபாE/ ெச�Cட8 ேதைவ
JKைல.
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G5W ெவ@யான 9:ேடா< இய)க
>ைறைமக@K, க3.u/டEக@K

இயSV3 பKேவ1 அ.@ேகஷ5கb)F
ைடேய ெச51, ேதைவயான அ.@ேகஷைன8
ேதEaெத7)க, , ALT + TAB ("Windows Flip"),
WINKEY + TAB ("Switcher," "Windows Flip 3D") ஆF
யைவ பய5ப/டன. 9:ேடா< 10 இய)க
>ைறைமJK, இைவ ெதாடEaA Fைட)F5
றன. ஆனாK, சU1 ேம3ப 78த.ப/7 எ@
ைம.ப78த.ப/7Lளன.

>த5 >தzK, 9:ேடா< I<ட8CK,
அ.@ேகஷ5கb)Fைடேய ெச51 வர ALT
+ TAB பய5ப78த.ப/டA. 9<டா9K இA
Windows Flip என மாUற.ப/டA. (அேநகமாக,
பலE இதைன மறa C .பாEகL) l5னE,
ஆK/ �ைய அ^8C) ெகா:7, ேட. �
அ^8த, அ.@ேகஷ5க@5 I\ய பட3
கா/ட.ப/டA. ேதைவயான பட3 CைரJK 
Fைட)V3ேபாA, �கைள 9ல)க, அ.@
ேகஷ5 CைரJ5 >5பVC)V வ 3.

9:ேடா< 8 I<ட8CK, இதUV.
(Windows Flip) பCலாக, ைம)ேராசா./,
CைரJ5 இடA }ைலJz aA <ைவ.
ெச�C73 வசCைய) ெகா78தA. பY.பY
யாக <ைவ. ெச�ைகJK, நம)V8 
ேதைவயான அ.@ேகஷ5 Fைட)
V3ேபாA, அதைன. ெபU1
பய5ப78தலா3.9:ேடா<
10 >ைறைமJK, ALT +
TAB � ேபாE/ ஷாE/ க/
>5W ேபாலேவ ெசயK-
ப7FறA. ஆனாK,
அ . @ ே க ஷ5 க b )
கான I\ய படSகL,
சU1. ெபfயதாக)
கா/ட.ப7F5றன. 9:ேடா<
8K தர.ப/ட, இதUகான (ALT + TAB) Switcher
இைட>க3 ALT + TAB)கான பpைய ேமU-
ெகாLள9Kைல. அதUV. பCலாக, WINKEY

+ TAB ேபால ெசயKப 7FறA. இaத மாUற8
Cைன பY.பYயாக இSV கா:ேபா3.

9:ேடா< 9<டா9K, ALT + TAB )V.
பCலாக, ைம)ே ராசா./ WINKEY + TAB எ5ற
ஷாE/ � ெசயKபா/Yைன அ\>க.ப78
CயA. 9<டா95 ேவகமான ெசயKபா/
YனாK, இaத வசCைய Windows Flip 3D என
ைம)ேராசா./ ெபய f/டA.

9:ேடா< 8K, இaத Windows Flip 3D �K
�)க.ப/டA. இதUV. பCலாக, Switcher
மU13 >ைனJz aA <ைவ. ெச�C73
வ# தர.ப/டA. 9:ேடா< �ைய அ^8C) 
ெகா:7, ேட. �ைய அ^8CனாK, <9/சE 
இைட>க3 (Switcher UI) ஒ பா. அ. 9:
ேடா9ைன8 த 3. ெதாடEaA ேட. �ைய 
அ^8த, இயSF) ெகா:Y )V3 மாடE5
(ெட<)டா. அKல, Modern) அ.@ேகஷ5கL
Fைட)V3. இA சU1 Iர ம8ைத வாY)ைக யா
ளEகb)V8 தaதA.
9:ேடா< 10 >ைறைமJK இA மாUற.-
ப/7LளA. 9:ேடா< 10K, WINKEY + TAB
�கைள அ^8Cனாேலா, அKலA CைரJ5
இடA ப)க3 இ aA <ைவ. ெச�தாேலா, உS-
கb)V. WCய Task View Fைட)V3. �கைள

9/79/டாK, இA அ.பYேய
CைரJK கா/ட.ப73.
இயSF) ெகா:Y )V3

அ.@ேகஷ5கb)கான
படSகL ம/7v5\,

ெட<)டா.lUகான பட>3 
Fைட)V3. எனேவ, எதைன
ேவ:7மானா]3, நா3 ேதEa

ெத78A) ெகாLளலா3. 
ேமேல ெசாKல.ப/டA, 
9:ேடா< 10 த 3 பல
WCய எ@ய �Kக@K ஒ5-

1தா5. இA ேபால இ5{3 0ைறய 
மாUறSகைள 9: 10 தர இ )FறA. வ 3
வாரSக@K அவUைற. பாE)கலா3.
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6:ேடா< 8 அ\>கமாFய l5னE, கடaத
இர:7 ஆ:7க@K, ைம)ேராசா./,

9: 8 I<ட8தாK தன)V ஏUப/ட அவ.ெப
யைர8 த9E)V3 பல >யUIக@K இயSF
வaதA. இ.ேபாA ெச5ற வார3 WCய ஆ.ப
ேர/YS I<ட3 9:ேடா< 10 I<ட8 Cைன
அ\>க.ப78C, >U\]3 WCய சகா.த8CK
dைழaALளA. இத5 }ல3, 9:ேடா<
8 அ.பYேய மற)க.ப/7, மைற)க.ப73
0ைல)V8 தLள.ப73 என8 ெதfFறA.

9:ேடா< 7 I<ட3 தaத இமாலய ெவU
\)V. l5னE, பயனாளEகL த5{ைடய
WCய இைட>க8Aட5 wYய 9:ேடா< 8
I<ட8ைத 0Hசய3 9 3l ஏUபாEகL எ51
த.W) கண)Fைன ைம)ேராசா./ ேமUெ கா:-
டA. ஆனாK, 9:ேடா< வாY)ைகயா ளEகL,
V\.பாக த| நபE dகEேவாEகL, சU1 தL@ 
051 ேவY)ைக பாE8தனE. 9:ேடா< 7
I<ட8Cz aA ெவ@ வர ம18தனE. 01
வன 0EவாFகL, 9:ேடா< 8)V மா\னாK,
தSகL வாY)ைகயாளEக@ட3 அA Vழ.ப8
Cைன ஏUப78A3 எ513, அதனாK, தS-
க@5 உUப8C8 Cற5 பாC)க.ப73 என 
கண)F/7, ெதாடEaA 9:ேடா< 7 I<ட8
Cேலேய இயSF வaதனE.

2013 ஆ3 ஆ:Y5 >Y9K, உலெகSV3
வE8தக 01வனSக@K, 71.5 ேகாY க3.u/
டEக@K 9:ேடா< ஆ.பேர/YS I<ட3
இயSF வaதA. இCK 36.1 ேகாY)V3
ேமலான க3.u/டEக@K 9:ேடா< 7
இயSFயA. 22.4 ேகாY 9:ேடா< எ)<
lைய) ெகா:Y aதன. 4 ேகாY க3.u/
டEகL 9<டா9ைன இய)Fன. 9:ேடா<
8, ெவ13 1.6 ேகாY க3.u/டEக@K ம/-
7ேம இ aதA. இaத தகவைல, ஐ.Y.I.
அைம.W ெதf98தA.

ம)க@ட3, 9:ேடா< 8, 01வனSகb)
கானA அKல எ5ற எ:ண3 ேமேலாSF
வளEaதA. இதUV >த5ைம) காரண3, 9:

8 ெகா:Y )V3 WCய இைட>க3, எSV
ெதா/டாK எ5ன Fைட)V3 எ51 அ\யாத
ெதா7 உணE Cைர, <டாE/ ெம{ இKலாைம 
என. பல அ\ய.ப/டன.

எனேவ, 9:ேடா< 10 I<ட8CK, இைவ 
அைன8A3 சf ெச�ய.ப/7 Fைட.ப Aட5,
9:ேடா< 8 மU13 9:ேடா< 7 இய)Vப
வEகb)V, 9: 10)கான மாUற3, எ@ ைமயா
னதாக, எaத இடE.பா73, தய)க>3 இKலா
ததாக இ )க ேவ:73 என ைம)ேராசா./
>ைனaALளA.

67ேடா8 8 மற;க(ப_'67ேடா88மற;க(ப_'

 !ேடா% 10: %டா'( ெம+
ம,-. %டா'( %/23

6Pேடாa 8 _aட=>? aடாK' ெமY
இ?லாதCதாA,ஒ*ெப9யDைறயாகdPேடாa 
வாV#ைகயாளKக4 உணKOதனK. உலெக3D8  
இ*OC இத;D எ>K%e வOதC. த;ேபாC,
dPேடாa 10? இரPL8 வழ3க%பLFறC.
டாa# பாK ம;-8 aடாK' ெமY, hPL8 ^i 
ெசய?பா'LடA தர%ப'L4ளC.
வழ#கமான ெபKசன? க8%J'டKகj?, _aட8 
aடாK' ெமYXடA k' ஆF= ெதாட3D8. 
இ>S*OC, ெடa#டா% காSயான இட=>? 
ைர' Fj# ெசmC Fைட#D8 ெமYd?, 
aடாK' aFnA ெபற ஆ%ஷA Fைட#D8.
ேட%ள' U._. ேபாAற சாதன3கj?, மாறா 
pைல]? dPேடாa 10, aடாK' aFnA உடA 
ெதாட3D8. இ>S*OC, aடாK' ெமY ெச?Z8 
ஆ%ஷA ெகாPட dPேடா, ^Ae ேபால ைர' 
Fj#ெசmதா?Fைட#D8ெமYd?Fைட#D8. 
இவ;E? எOத U9d;D மாEனாZ8, அL=C
dPேடாa k' ெசmய%பLைக]?, ஏ;கனேவ
மாறா pைல]? அைம#க%ப'ட aடாK' ெமY
அ?லC aடாK' aFnA உடA தாA, dPேடாa 
10 >ற#க%பL8.
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ஏற8தாழ 30 ஆ:7கb)V ேமK,
நKலெதா சா./ேவE அ.@ேகஷனாக. 

பய5ப78த.ப/7 வaத ேலா/ட<
1-2-3, இ| பய5பா/YUV ேம3ப78த.பட
மா/டாA. எனேவ, 9:ேடா< எ)<l
ேபால, இA >Y9UV வ FறA. இதைன8 
தயாf8A வழSFய ஐ.l.
எ3. 01வன3 இ|
இதUகான ச.ேபாE/
ைபKகL வழSக.பட
மா/டாA எ513, இA
ேம3ப78த.ப/7 WCய
வசCகbட5 Fைட)காA
என~3 அ\98ALளA.

ெச5ற வார3, ஐ.l.
எ3. இத5 WCய
பC.lைன Lotus 1-2-3.
Millennium எ5ற ெபயfK
ெவ@J/டA. ெவ@J/ட
ைகேயா7, ச.ேபாE/ 
இ| Fைட)காA எ51
இத5 பய5பா/Yைன 
>Y9UV) ெகா:7
வaதA.

<.ெர/ �/ எ5றாK,
ஒ கால8CK ேலா/ட<
ம/7ேம எ5ற tG0ைல,
க3.u/டE பய5பா/YK
ெவV காலமாக இ aA வaதA.
அதUV >5னாK, ஆ.lL க3.u/டE

அY.பைடJK இயSFய 9IகாK)
(VisiCalc) இ aதா]3, இAேவ, இர:7
ஆ:7கb)V. l5, ஐ.l.எ3. ெபEசனK
க3.u/டEக@K இயSFய <.ெர/ �/ 
ஆக அ\>கமாF. பல ஆ:7கL, பல ேகாY 
க3.u/டEக@K ெசயKப78த.ப/டA. 

ேலா/ட< 01வன8C5
01வனE Mitch Kapor
ேலா/ட<1–2–3ஐ,அைன8A
வசCகb3 0ைறவாக8 த 3 
அ.@ேகஷ5 சா./ேவE
ெதாV.பாக உ வா)F
த வதைன த5 இல)காக)
ெகா:7 ெசயKப/டாE.

இதைன >Y8A ைவ8த 
அ\9.lைன அ\aத ேபாA,
ேலா/ட< <.ெர/�/,
இaத சகா.த8C5 Iறaத
க3.u/டE அ.@ேகஷனாக
இயSFயA தன)V 0ைற
9ைன8 த  FறA. இதைன
ைமயமாக ைவ8A பல 01
வனSக@5 ெந/ெவாE) C/
டSகL உ வானA த5 01
வன8CUV. ெப ைம எ51
v/H காபE V\.l/7LளாE.

ேலா/ட< 01வ
ன8ைத, ஐ.l.எ3. ெச5ற 1995 ஆ3 
ஆ:7, ஜூைல மாத3 வாSF தன தா)F)
ெகா:டA.

ேலா*ட81–2–3 சகா(த' GHIறK

 FறA. இதைன8 
.l.

இ| 
E/ 
ட 
A 
ய 
A 

வaதA.  

க3.u/டEக@K
ேலா/

01
ேல
வச
அ.
ெத
த 
ெக

அ\
ேல
இa
க3
இய
9ை
ைம
வ 
டS
வ 
v/

ன8ைத, ஐ.l.எ3
ஆ:7, ஜூைல 
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ெட;8* எ4ைல; ேகா_ பய@ப _gத

ேவE/ டாVெம:/ தயா f.ப வEகL, 
Print Layout 9u9K தSகL ெட)</ைட 
அைம8தாK, அCK கா/I அ@)V3 ெட)</ 
எKைல) ேகா7 அவEக b)V vக~3 உத-
9யா� இ .பைத) காணலா3. இைவ WL-
@ களாK ஆன ேகா7கL. �SகL அைம)V3 
ெட)</ எaத அள 9UVL ம/ 7ேம இ )V3 
எ5ப தைன) கா/73. இaத ெட)</ எKைல) 
ேகா7 க@5 Y< l ேளைய) க:/ேராK ெச�-
Cட �G)கா�3 வ# கைள. l5பUற~3.

1. Word Options டயலா) பா)ைஸ) ெகா:7 
வர~3. ேவE/ 2007K, ஆ�< ப/ட5 F@) 
ெச�A, �ழாக உLள  Word Options ப/டைன 
F@) ெச� Cட ேவ:73. 

2. இaத டயலா) பா)�5 இடA ப)க3 
உLள  Advanced எ5பCK F@) ெச� C ட~3. 

3. இSV Fைட)V3 ஆ.ஷ5< ப/ Y யzK 
ம~ைஸ உ /Y) ெகா:7 ெசKல~3. Show 
Document Content எ5ற lf9K 018த~3. 

4. Show Text Boundaries எ5ற ெச) பா)�K 
Y) அைட யாள3 ஏUப 78 CனாK, ெட)</ 
எKைல) ேகா7 கா/ட.ப73. எ78 A-
9/டாK கா/ட.பட மா/டாA.

ேதைவ யா னைத ஏUப 78 Cய l5னE, ஓேக 
F@) ெச�A ெவ@ ேய ற~3.

hள வ dைய மட;I அைம;க
ேவE/ டாVெம:/ ஒ5ைற அைம)ைகJK, 
பல ேவைள க@K, �ள மான இைணய >க வf 
ஒ5ைற அைம)க ேவ: Yய tG 0ைல ஏU-
ப73. இைணய >க வ f க b)கான zS) எ.-
ேபாA3 ஒேர ெசாK ேபால �ள மாக இ )V3. 
இA வலA மாE�5 அ ேக வ  ைகJK, 
அதைன ஒ  ெசாKலாக எ78A) ெகா:7, 
ேவE/ Wேரா Fரா3, அaத இைணய >க வf 
>^ வ ைதN3, அ78த வf)V) ெகா:7 
ெசK]3. இதைன Word Wrapping என) w1-
Fேறா3. 

இதனாK வலA மாE �|K அழ F5\ ஒ  
இைட ெவ@ ஏUப73. இர:7 ப)க>3 
அைல5 ெம:/ எ|K, >தK வfJK எ^8-
A)க b) F ைடேய அழ கUற இைட ெவ@ ஏU-
ப73. இaத I)க z5\ அைம)க ேவE/ ஓE 
ஆ.ஷ5 தa ALளA. அதைன8 ேதEaெத 78A 
அைம8 A 9/டாK, இைணய >க வf அKலA 

vக �ள மான ெசாK ேதைவ.ப/ட இட8CK 
lf)க.ப/7 அைம)க.ப73.

டாV ெம:/ைட8 CறaA கEசைர எaத 
இட8CK இைணய >க வ fைய. lf)க 
ேவ: 7ேமா, அaத இட8CK ெகா:7 ெசK-
ல~3. ெபாA வாக <லா� என.ப73 சா�~ 
ேகா/Y5 அ ேக lf)க 9 3 Wேவா3. இaத 
இட8CK கEசைர) ெகா:7 ெச51 018-
த~3.  அ78A Insert ேட.lK F@) ெச�-
C ட~3.  அ78A Symbols V .lK Symbol 
எ5பCK F@) ெச� C ட~3. l5னE, More 
Symbols எ5பைத8 ேதEaெத 78தாK,  Symbols  
டயலா) பா)< Cற)க.ப73. ேவE/ 2003K, 
Insert ெம{ 9 ேலேய Symbol lf 9ைன. 
ெபறலா3. இதைன அ78A, Special Characters 
எ5ற ேட. lைன8 ேதEaெத 7)க~3.  
Fைட)V3 9:ே டா9K,  No -Width Optional 
Break எ5பCK F@) ெச� C ட~3.  இyவா1 
lf8 A 9 ட.ப/ 7Lளதா எ51 �SகL N.ஆE.
எK. >க வ fைய <F�|K பாE8A ெசாKல 
>Y யாA. ஆனாK lf)க.ப/ Y  )V3.  
இதைன) க/டாய3 பாE)க ேவ:73 என 
எ: pனாK, பாரா Fரா. lேர) கா/ 7 வ தU-
கான ஆ.ஷைன8 ேதEaெத 78தாK, அைன8A 
பாரா மாE)கEக bட5, இaத lf8த இட>3  
கா/ட.ப73.   lf8த இட8CK I\ய �L 
க/ட3 ெதfN3. இைணய >க வf தா5 எ5-
\Kைல. எaத �ள ெசாKைலN3 இA ேபால 
lf8A அைம)கலா3.

ேட(i@ இைட ெவZ அைம;க
ேவE/ �லE நம)V. பல வ# க@K உத ~ F-
றA. வழ)க மாக ேட.கைள நா3 ெச/ ெச�-
Fேறா3. ஒyெ வா  ேட. lUV3 இைடேய 
உLள �ர8 Cைன �லE }ல3 அ\aA ெகாL-
Fேறா3. ஆனாK ஒ  ேட. பா�:/ �லf5 
இடA Wற3 இ aA எyவ ள~ �ர8 C z  aA 
உLளA எ513 அேத ேபால வலA Wற8 C-
z  aA எyவ ள~ �ர8 C z  aA உLளA 
எ513 அ\ யலா3. இதUV �லfK ேட. 
உLள இட8CK கEசைர) ெகா:7 ைவ)க~3. 
இ.ே பாA இடA ப)க ம~< ப/டைன 
அ^8த~3. அதைன 9/ 7 9 டாமK வலA 
ப)க3 ம~< ப/ட ைனN3 அ^8த~3. 
இ.ே பாA V\. l/ட ேட. இ  Wற8 C z  aA3 
எyவ ள~ �ர8 C z  aA உLளA எ51 
கா/ட.ப73.
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எ;ெஸ4 H(8...
ஆ4*+n(*

எ)ெஸK ெதாV.lK ஆK/+�./ �க bட5 
பSச5 �கைள அ^8 CனாK ேமUெ காLள.-
ப73 ெசயKபா 7 கைள இSேக  பாE)கலா3

F1 +ALT+SHIFT : WCய ஒE) �/ ஒ51 Cற)-
க.ப73. 

F2 +ALT+SHIFT : அ.ே பாA ெசயKப/7) 
ெகா: Y  )V3 ஒE)W) ேசy ெச�ய.ப73. 

F3 +ALT+SHIFT: ெந/7 மU13 ப7)ைக வfைச 
ேலlLகL பய5ப 78C ெபயEகைள உ  வா)-
கலா3. 

F6 +ALT+SHIFT ஒ5 1)V ேமUப/ட ஒE)W) 
9:ே டா)கL Cற)க.ப/ Y  .l5 தUே பா-
ைதய ஒE) W) FUV >aைதய ஒE)W)  9:ேடா 
Cற)க.ப73. 

F9 +ALT+SHIFT Cறa C  )V3 அைன8A ஒE-
¡/க @]3 அைன8A ஒE) W) V க @]3 
அைன8A காK V ேல ஷ5கb3 ெசயKப 78-
த.ப73.

F10 +ALT+SHIFT <மாE/ ேட) FUகான ெம{ 
மU13 ெமேச¢ Cற)க.ப73. ஒ5 1)V ேமU-
ப/ட <மாE/ ேட) Cற)க.ப/ Y  aதாK 
அ78த ேட) ெச51 அதUகான ெம{ மU13 
ெமேச¢ Cற)க.ப73. 

F11+ALT+SHIFT: ைம)ே ராசா./ <Ff. 
எY/டE Cற)க.ப73.

F12 +ALT+SHIFT: lf:/ டயலா) பா)< Cற)-
க.ப73.

 Id* ைல@ வ7ண' மா^ற
எ)ெஸK ஒE) �/க@K, தக வKகL ெகா:-
7Lள ெசKகைள. lf8A. பாE)க, ெசK-
க@5 Ff/ ைல5கL வ:ண8CK அைம-
வA நம)V உத 9 யாக இ )V3. ெபாA வாக, 
ெதாட)க8CK இaத ெசK பாEடE ேகா7கL 
க .W வ:ண8CK இ )V3. ஆனாK, 
இவUைற ந3 9 .ப.பY, <ைடலாக வ:-
ணSக@K மாU\) ெகாLளலா3. இaத பாEடE 
ேகா7 க@5 வ:ணSகைள மாUற, �G)-
கா�3 ெசயK > ைற கைள. l5பUற~3.  
1. �K< (Tools)ெம{ 9 z  aA ஆ.ஷ5<  

(Options)ேதEaெத 7)க~3. உட5 

ஆ.ஷ5< டயலா) பா)< Fைட)V3.
2. இaத 9:ே டா9K Fைட)V3 ேட.-

க@K View ேட. lைன அ^8C8 ேதEaெத-
7)க~3.

3. இSV தர.ப73 கலE 9f ெம{9K, உS-
க b)V. lY8த மான வ:ண8 Cைன8 
ேதEaெத 7)க~3. Gridlines ெச) பா)< க/-
ட8CK Y) அைட யாள3 இ .பைத உ1C 
ெச�A ெகாLள~3. 

ஒyெ வா  ஒE) �/ YUV3, ேவ1 பா டான 
வ:ணSகைள) ெகா78A, அைட யாள3 
கா�3 வைகJK, வ:ணSகைள8 ேதEaெத-
78A அைம)கலா3.

ேட*டா6@ pேழ ேகா_
எ)ெஸK ஒE) W)FK ேட/டாைவ8 ேதE~ 
ெச�A, l5னE அY)ே கா 7)கான N ஐகா5 
£A அ^8 CனாK, அKலA க:/ேராK + N 
அ^8 CனாK, ேட/டா95 �ழாக ஒ  ேகா7 
அைம)க.ப73. இA அY)ே கா7 அைம8த-
லாV3. ஒ  அY)ே கா 7)V. பC லாக, இர:7 
ேகா7கL அைம)க ேவ:73 எ5றாK, �./ 
�ைய அ^8C) ெகா:7 Underline �ைல 
அ^8த~3. இ  ேகா7கL அைம)க.ப73. 
இேத ேபால பல வைக) ேகா7கL அைம)க, 
Format=>Cells க/- ட- ைளைய ெகா78A, 
l5W Font ேடைப அ^8-C. பா S-கL. பல- 
9த அY)ே கா 7 கைள Underline  பV- C-JK 
காண-லா3.

8(ெர* r*H4 மா^றYக5
எ)ெஸK ஒE) W) தயா f.lK, ஒேர ேநர8CK 
பல ஒE) �/கைள8 CறaA ைவ8A நா3 பய5-
ப 78த 9 .ப.ப 7ேவா3. இதUெகன 9:-
ேடா9K ஒyெ வா  ஒE) �/ YUV3 மா1 வ-
தUV, �ழாக உLள ேட. lUV ம~< கEசைர) 
ெகா:7 ெச51 ெசயKப 78த ேவ:73. � 
ேபாE Y ைனேய பய5ப 78A3 பழ)க3 உLள-
வEக b)V இA சU1 Iர ம8ைத8 த 3. இதU-
கான s )V வ# ஒ51 எ)ெஸK ஒE¡/YK 
தர.ப/ 7LளA. ஒE) �/ மாற 9 .ப.ப-
7 ைகJK, Ctrl+F6 �கைள அ^8த~3. இaத 
�கைள அ^8 A ைகJK, ஒE) W) V க@5 
ேட.கL வf ைச யாக8 ேதEaெத 7)க.ப 7 வ-
தைன. பாE)கலா3. ஐaA ஒE) W) VகL Cறa-
C  aதாK, ஐaதா வA ஒE) �/ ெசKல, ஐaA 
>ைற  Ctrl+F6 �கைள அ^8த ேவ:73.
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AVL, தா5 16 வயைத எ/ Y ய தைன, 
ெச5ற ெச.ட3பE மாத3 27 அ51 

ெகா:டா Y யA. lறaத நாb)ெகன ெவ/-
Yய ேக)FK, ெம^ V வ8 C க b)V. பC லாக, 
லாz பா.கைள ைவ8 C  aதA. இதனாK, 
ஆ:/ரா�/ I<ட8C5 அ78த  பC.l5 
ெபயE, ”ஆ:/ரா�/ லாzபா.” ஆக இ )-
கலா3.  ஏென5றாK, த5 ஆ:/ரா�/ I<-
ட8C5 ெபயEகைள, பKேவ1 <c/கL 
ெகா:7 wVL ெபய f/7 வ  வ தைன வழ)-
க மாக) ெகா: 7LளA. ஏUக னேவ, க.ேக), 
ேடாந/, எ)ேளE, .ைரேயா, �¥சE .ெர/, 
ஹ|ேகா3., ஐ< F�3 சா:/9H, ெஜKz 
�5 மU13 தUே பா ைதய F/ேக/ (cupcake, 
donut, éclair, froyo, gingerbread, honeycomb, ice 
cream sandwich, jelly bean and KitKat) என. ெபயE-
கைள. பய5ப 78 C யA. 

ஜூ5 மாத3 நட8 Cய, wVL ெடவ ல.பE 
க 8த ரSFK, ஆ:/ரா�/ எK எ5ற I<-
ட8 Cைன8 த5 ெடவ ல.பEக b)V அ\ >-
க.ப 78 C யA. இaத எK, லாz பா. lைன) 
V\.ப தாக அைன வ 3 க 8A ெதf 98தனE. 
ஆனாK, wVL இதைன) கைடI ேநர8CK 
மாU \ னா]3 9ய. lKைல.

அ78த மாத8CK, WCய ஆ.ப ேர/YS I<-
ட8 Cைன, wVL ெவ@ J73 எ51 எCEபாE)-
க.ப 7 F றA. இCK பாA கா.W V\8த WCய 
வச CகL தர.ப டலா3. ேம]3, VரK உணEaA 
ெசயKபா 7 கைள ேமUெ காLb3 lf 9]3, 
WCய >யU IகL இ )V3. இaத WCய I<-
ட8 Aட5 wVL த5 WCய ெந)ச< 9 ேட.ள/ 
மU13 ெந)ச< 6 <மாE/ ேபாைனN3 ெவ@-
J டலா3 எ513 எCEபாE)க.ப 7 F றA. 

8=* >;8?@ AB5

Bloatware: %ேளா' ேவK என நா8 அைழ%பைவ, 
க8% J'டK  தயா 9#D8 p- வ ன3களா?, தா3க4 
வV வ ைம#D8 க8% J'டKகj? ப>OC அY%-
ப%பL8 eேரா F ரா8க ளாD8.  க8% J'டK ம' L-
rAE, இ%ே பாC, ெமாைப? ேபாAக4, ேட%ள' 
U._.#க4, Dேரா8 e#, ஐேப' ேபாAற சாத ன3-
க jZ8, நா8 ேக'காத, d*8பாத பல eேரா F-
ரா8க4 ப> ய%ப'L தர%ப L FAறன.  இவ;ைற 
நா8 க8% J'டைர அ?லC ேமேல DE% U' L4ள 
சாத ன3கைள% ெப;ற XடA, இவ;ைற t# F
d டலா8. இதனா?, ேதைவ ]AE ந8 ரா8 ெமம9 
இட8 பயAப L=த%ப L வC தL#க%பL8. 

ெதdeK ெகா5fYக5
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ஐeK மt ேநர' இ4ைல எ@றா4 நா@ அv*
இைண ய8ைத8 ெதாடEaA ஐaA மp ேநர3 

ெதாடEW ெகாLளாமK எ5னாK இ )க 
>Y யாA” என 56% இa Cய இைணய. பய-
னா ளEகL ெதf 98 ALளனE. இa C யா9K 
இைண ய8ைத. பய5ப 78 A ேவாfK 46% 
ேபE, நாL ஒ5 1)V) VைறaதA 6 மp ேநர3 
இைண ய8 Aட5 ெதாடEW ெகா: 7LளனE. 
இவEக@K, 82% ேபE இைணய இைண.W 
Fைட)க 9Kைல எ5றாK, தாSகL எSேகா 
ெதாைலa A 9/ட உணE 9ைன) ெகாLவ தாக8 
ெதf 98 ALளனE. 

ேமUபY தக வKகைள, டா/டா க3 u |-
ேகஷ5 01 வன3 'Connected World II' எ5{3 
ச£ ப8 Cய அ\)ைக ஒ5\K ெதf 98 ALளA.  
இaத அ\)ைக, lரா5<, ெஜEம|, இa Cயா 
(2117 ேபE), ISக.§E, அெம f)கா மU13 
lf/ட5 நா7 க@K 9,417 ேபைர8 ெதாடEW 
ெகா:7 தகவK Cர/Y தயா f)க.ப/டA. 

சa C8த இa C யEக@K 56% ேபE, தS-
களாK, ஐaA மp ேநர8 CUV ேமK, இைணய 
இைண.W இKலாமK இ )க இய லாA எ5ற 
க 8ைத8 ெதf 98தனE.  

இa C யா9K, இைண ய8ைத, ஆ:கைள) 
கா/ Y]3 Vைற வா கேவ, ெப:கL பய5ப-
78C வaதா]3,  இைணய இைண.W இKலாத 

ேபாA, அCக3 பf த 9.ப வEகL ெப:கேள 
(21%) எ51 ெதfய வa ALளA. பாC)க.ப73 
ஆ:கL 16% தா5. 

இவEக@K 43% இa C யEகL, ெதாைல) 
கா/I. ெப/ Y)V. பC லாக, ேட.ள/ l.I.)
கைளN3, <மாE/ ேபா5க ைளN3 பய5ப 78-
A வCK ஆEவ3 கா/Y வ  F5றனE. ெதாைல) 
கா/I 0கGH I)V. பC லாக, இைண ய8ைத 
9 3 W ப வEக ளாக இவEகL உLளனE. 

இேத க 8 Cைன அெம f)கா9K 17% ேபE 
மU13 ஐேரா. lய நா7 க@K 22% ெதf 98-
ALளனE.

“இைண ய மா னA ந3 வாG)ைகH ெசயK-
பா/ Yைன >U \]3 மாU \ 9/டA. 
ெதா#K d/பSகL ெதாடEaA உ  வாF,
ந3 பய5பா/ YUV வ  வதாK, இைண ய 8தாK
ந3 வாG)ைக, ெபா  ளா தார 0ைல மU13 
ந3 ச} க8 CK ெபfய அள9K மாUறSகL 
ஏUப/7 வ  F5றன” எ51 டா/டா 
க3 u | ேகஷ5< 01 வன8 தைலைம அC காf 
V\. l/ 7LளாE.

சa C8த இa C யEக@K 61% ேபE, ந3 ஒy-
ெவா   வ  )V3 இைணய3 ெசாaத3 எ5ற 
உணE 9ைன ெவ@.ப 78 C NLளனE. இA 
உலக அள9K 70% ஆV3. 

‘‘
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ஐeK மt ேநர' இ4ைல எ@றா4 நா@ அv*
ேகமரா ெசய'பா)*ைன ைமய- .ற01 

அ3சமாக5 ெகா6ட இர69 :;யா 
வ=ைச >மா?) ேபாAகைள, அ6ைமD' 
ைம5ேராசா0) EFவன3 இGHயாI' 
IJபைன5K அLMக0ப9NHயO. 
இவJL' ேநா5Rயா :;யா 830',  10 
ெமகா W5ெஸ' HறA ெகா6ட ஆ)ேடா 
ேபாக> WZ? IZ (PureView) ேகமரா 
தர0ப)9\ளO. இGத ேகமரா, Optical Image 
Stabilization எA^3 .ற01 ெதா_' `)ப3 
ெகா6டO. இத^டA MA1றமாக 1 ெமகா 
W5ெஸ' Hறa' இயbK3 இர6டாவO 
ேகமராc3 உ\ளO. அNOடA நeனN 
ெதா_' `)பNH' இயbK3 Nokia Rich 
Recording  HறA ெகா6ட fAF ைம5Kக\ 
இH' உ\ளன. இதA fல3 5.1 surround 
sound பHc Rைட5RறO. 

இதA Hைர 5 அbKல அளI', 1280 
x 720 W5ெஸ'கkடA, ஓரbகm' 
வைளவாக வ*வைம5க0 ப)9\ளO.  
இதA பாOகா0WJK கா?ab ெகா='லா 
Rளா> 3 தர0ப)9\ளO. இதA ரா3 
ெமம= 1 n.W. >ேடாேரo ெமம= 16 n.W. 
இதைன 128 n.W. வைர, ைம5ேரா எ>.*. 
கா?) ெகா69 அHக0ப9Nதலா3.   1.2 Rகா 
ெஹ?)> ேவகNH' இயbK3 Kவா'கா3 
>நா0)ேரகA 400 0ராசச? இH' 

இைண5க0ப)9\ளO.  ேபாaA த*மA 
8.5 ;t. எைட 150 Rரா3. ெந)ெவா?5 
இைண0WJK 4n எ'.*.இ., 3n, 1kuN 
4.0., n.W.எ>. மJF3 எA.எ0... ஆRய 
ெதா_' `)பbக\ இயbKRAறன. இH' 
தர0ப)9\ள ேப)ட= 2,200 mAh Hற^டA, 
வய?ெல> சா?nb `)பM3 ெகா6டO. 

ஆரv-, ப-ைச, ெவ\ைள மJF3 கw01 
வ6ணbகm' இO அ5ேடாப? 8 Mத' 
Rைட5RறO. இதA அHக ப)ச Iைல 
y.28,799. இர6டாவO >மா?) ேபானாக-, 
சJF உய? EைலD',  ேநா5Rயா :;யா 930 
ெவmDட0ப)9\ளO. அேத அளIலான 
Hைர AMOLED *>Wேள{டA, ெகா='லா 
Rளா> பாOகா01டA தர0ப)9\ளO. 
இH' 2.2 Rகா ெஹ?)> ேவகNH' 
இயbK3 Kவா) ேகா? >நா0 )ேரகA 800 
0ராசச? உ\ளO. ேகமரா 20 எ3.W. HறA 
ெகா69 uய' எ'.இ.*. 0ளா| மJF3 
ஆ)ேடா ேபாக> வசH{டA இயbKRறO.  
MA1ற5 ேகமரா 1.2 ெமகா W5ெஸ' 
Hற^டA அைம5க0ப)9\ளO. இH' 
ைவ) ஆbR\ ெலA> தர0ப)9\ளO. 
Mத' மாட}' தர0ப)9\ள,  அேத 
தAைம{டA ~*ய ைம5Kக\ நாAK 
இH' தர0ப)9\ளன. 

இதA ~9த' .ற01,  இH' தர0ப93 

ேநா;Iயா wxயா 830 / 930 ேநா;Iயா wxயா 830 / 930 

இe யா64 அ`Gக'இe யா64 அ`Gக'
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ஒw ெடரா ைப) ஒA )ைர� >ேடாேரo 
வசHயாK3. Mத' ஆF மாதbகk5K 
இலவசமாகc3, WAன? மாத3 ஒAF5K 
y.125 க)டணமாகc3 ெச�Nத ேவ693. 
இதA ரா3 ெமம= 2 n.W. >ேடாேரo 
ெமம= 32 n.W.  ஆ0பேர)*b 
.>டமாக, I6ேடா> ேபாA 8.1 ஓ.எ>. 
இயbKRறO.  இதA ப=மாண3 137 x 71 x 
9.8 ;t. எைட 167 Rரா3.

எ0.எ3. ேர*ேயா, RராW5 ஈ5Kவைலச?, 
ேடா'W ெஹ)ேபாA ஆRயைவ உ\ளன. 
ெந)ெவா?5 இைண0WJK 3n, ைவ W, 
1kuN 3.0., n.W.எ>., மJF3 எA.எ0... 
ஆRய ெதா_' `)பbக\ இயbKRAறன. 
இதA ேப)ட= 2420 mAh HறA ெகா6டO. 
இதைன வய?ெல> MைறD�3 சா?o 
ெச�O ெகா\ளலா3. ேநா5Rயா :;யா 
930, ஆரv-, ப-ைச, ெவ\ைள மJF3 
கw01 வ6ணbகm', அ5ேடாப? 15 
Mத' Rைட5RறO. இதA அHக ப)ச Iைல 
y. 38649.

இ! # யா&' ம) வான 

ஆ7*ரா{* 8மா$* ேபா@
|.2,699 என 9ைல J/7, இ:ெட)< 

அVவா 01 வன3 த5 <மாE/ ேபாைன 
9Uப ைன)V ெவ@ J/ 7LளA. இa C-
யா9K Fைட)V3 ஆ:/ரா�/ <மாE/ 

ேபா5க@K, இAேவ 9ைல Vைற வா ன தாV3. 
இத5 ெபயE Intex Aqua T2 .  இதUV >aைதய 
வார8CK, அVவா 4 எ)< 
ெவ@ யா னA. இCK 4 
அS Vல CைரN3, 3� வச-
CN3, ஆ:/ரா�/ 4.4 
F/ேக/ I<ட>3 உL-
ளன. 

அVவா Y2 <மாE/ 
ேபா|K 3.5 அS Vல 
HVGA  Cைர உLளA. 
1.3 Fகா ெஹE/< 
ேவக8CK இயSV3 
MediaTek MT6571 processor 
தர.ப/ 7LளA. இத5 
ஆ.ப ேர/YS I<ட3 
ஆ:/ரா�/ 4.4 
F/ேக/. இCK இர:7 
I3கைள இய)கலா3. 
எK.இ.Y. .ளா� இைணaத 2 எ3.l. Cற5 
ெகா:ட ேகமரா l5 W ற மாக இயS V F றA. 
0.3 எ3.l. Cற5 ெகா:ட ேகமரா >5 W ற-

மாக உLளA. எ..எ3. ேரYேயா மU13 3.5 
v£ ஆYேயா ஜா) உLளA. இத5 ரா3 ெமமf 
256 எ3.l. <ேடாேர¢ ெமமf 512 எ3.l. 
இதைன 32 �.l. வைர ைம)ேரா எ<.Y. காE/ 
ெகா:7 அC க.ப 78தலா3. ெந/ெவாE) 
இைண. lUV 2�, ைவ l மU13 Wb�8 

இயS V F றA. இத5 
ேப/டf 1300 mAh Cற5 ெகா:டA. .@. 
காE/ தள8CK இA Fைட) F றA.
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6Yேயா மU13 vuI) lேளயE இைணaத, 
இர:7 I3 இய)க3 ெகா:ட, ேநா)Fயா 

130 �யK I3  ெமாைபK ேபாைன, 
ெச5ற வார3 ைம)ேராசா./ இaCயா9K 
அ\>க.ப78CNLளA. இத5 அCக ப/ச 
9ைல �. 1,750. <நா.DK இைணய தள8CK 
இதைன வாSகலா3. இத5 Cைர 1.8 அSVல 
அள9K உLளA. I�< 30+ ஆ.பேர/YS 
I<ட8CK இயSVFறA. எ..எ3. ேரYேயா 
மU13  Wb�8 வசC தர.ப/7LளA. Wb�8 
உLளதாK, ெமாைபK ேபா5கb)Fைடேய 
ைபKகைள. பfமா\) ெகாLள இய]3. இCK 
2� இைண.W இயSVFறA. ஆனாK, lர~சE 
இKைல. ைம)ேரா எ<.Y. காE/ <லா/ 

உLளA. 32 �.l. வைரJலான காE/கைள. 
பய5ப78தலா3. எK.இ.Y..ளா� ைல/ 
l5Wறமாக8 தர.ப/7LளA. இத5 1020 mAh 
ேப/டf, 13 மp ேநர3 ெதாடEaA ேபI) 
ெகாLb3 Cறைன அ@)FறA. ஒ >ைற 
சாE¢ ெச�தாK, 26 நா/கb)V v5 ச)C 
தSVFறA. 46 மp ேநர3 ெதாடEaA vuI) 
ைபKகைள இய)கலா3. 9Yேயா ைபKகைள8 
ெதாடEaA 16 மp ேநர3 இய)கலா3 
எ51 அ\9)க.ப/7LளA. Iக.W, 
ெவLைள மU13 க .W வ:ணSக@K இA 
ெவ@வaALளA. ேநா)Fயா95 9Uபைன 
ைமயSக@K, இத5 9ைல �.1,848 எனH 
சU1) w7தலாக அ\9)க.ப/7LளA.  

ேநா;Iயா 130 
bய4 >' 
அ`Gக'

இaCயா9K ஐேபா5 6 மU13 ஐேபா5 6  
.ள< ேபா5கL வாSக 9 3WேவாE, 

அ)ேடாபE 7 >தK >5 w/Yேய 
பC~ ெச�வதUV அ{மC)க.ப/டனE.  
ஆனாK, அ.ேபாA 9ைல 9பர3 எA~3 
ெவ@Jட.பட9Kைல. இ.ேபாA அ)ேடாபE 
17 >தK 9Uபைன)V) Fைட)V3 எ51 
அ\9)க.ப/7LளA. ஆ.lL சாதனSகைள 
9Uபைன ெச�C73 IKலைர வpகE 
ஒ வE, இவU\5 9ைலைய8 தUேபாA 
அ\98ALளாE. 16 �.l. அள9லான 
ஐேபா5 6 9ைல �. 53,500; 64 �.l. 
9ைல �. 62,500 மU13 128 �.l. 9ைல 

�. 71,500. ஐேபா5 6 .ள< 16 �.l.)கான 
9ைல �. 64,500; 64 மU13 128 �.l. 
அள9லான ேபா5கL >ைறேய �. 71,500 
மU13 �.80,500)V3 அCக ப/ச 9ைலயாக 
0EணJ)க.ப/7LளA.

இaத ேபா5கைள 9Uபைன ெச�Cட, 
ஆ.lL இaCயா 01வன3 Ingram Micro, 
Redington, Rashi Peripherals மU13  Reliance 
ஆFய 01வனSகbட5 ஒ.பaத3 
ேமUெகா:7LளA.   அ)ேடாபE 7 >தK 
9Uபைன)கான >5 பC9ைன, ஆ.lL 
01வன8C5 அ8தா/I ெபUற Imagine மU13 
Croma 01வனSகL ஏU1) ெகாLF5றன.

ஐேபா@ 6 ம^U' 6 (ள8 6ைல 6பர'
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காEப5 01வன3, த5 ைட/டா|ய3 
வfைசJK, அ:ைமJK ப/ெஜ/ 

9ைலJK ஆ:/ரா�/ ெமாைபK 
ேபா5 ஒ5ைற Titanium S20 எ5ற ெபயfK 
ெவ@J/7LளA.  இத5 9ைல �.4,999. 
இதைன 9Uபைன ெச�வதUV, அேமஸா5 
இaCயா 01வன8Aட5 ஒ.பaத3 
ேமUெகா:7LளA. 

இCK 4.5 அSVல ெகபாIYy மK/Y 
டH Cைர,  1.3 Fகா ெஹE/< ேவக8CK 
இயSV3 Vவா/ ேகாE .ராசசE,  ஆ:/ரா�/ 
4.4. F/ேக/ I<ட3, இர:7 I3 இய)க3, 
எK.இ.Y. .ளா� இைணaத ஆ/ேடா 
ேபாக<, 5 ெமகா l)ெஸK Cற5 ெகா:ட 
ேகமரா,  l5Wற) ேகமராவாக~3, 
9.�.ஏ. ேகமரா >5Wற) ேகமராவாக~3 
தர.ப/7Lளன. இத5 ரா3 ெமமf 1 
�.l.  <ேடாேர¢ ெமமf 4 �.l., (இதைன 

32 �.l. வைர ைம)ேரா எ<.Y. காE/ 
}ல3 அCக.ப78C) ெகாLளலா3.) 
எ..எ3. ேரYேயா, 3.5 v£ ஆYேயா 
ஜா), ெந/ெவாE) இைண.lUV 3�, 
ைவ l, A2DP  இைணaத Wb�8 மU13 
�.l.எ<. ஆFய ெதா#K d/பSகL 
இயSVF5றன. 

இத5 ேப/டf 1,600 mAh Cற5 ெகா:டA. 
க .W மU13 ெவLைள வ:ணSக@K 

இaத ேபா5 ெவ@வaALளA. 
இA அேமஸா5 இaCயா95 வE8தக இைணய 
தள8CK ம/7ேம Fைட)FறA. 

ெமாைபK ேபா5 ெதா#K d/ப8CைனN3 
பய5பா/YைனN3, அY8த/7 ம)க@ட3 
ெகா:7 ெசK]3 ேநா)க8Aட5, 
இaத <மாE/ ேபாைன வYவைம8A, 
ப/ெஜ/ 9ைலJK வழSFNLளதாக, 
காEப5 01வன3 அ\98ALளA.

கா$ப@ ைட*டா~ய' எ820 ஆ7*ரா{*
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ெமாைப? சாத ன3க jZ8, இைணய= ேதட? 
DE=த ந8 தட3கைள அ>? ப> யாம? ேம;ெ கா4-
ளலா8 எAற தக வைல= தOதC, ஒ* e>ய ெசm-
> யா கேவ இ*OதC. இ=தைன நா4 இC ேபால 
ஒA- உ4ளC என  அE யாம? இ*OேதA. rக 
d9 வாக, அைன=C Uர X சKக4 DE=C8 தக வ?-
கைள= தO C4ள இOத# க' Lைர rக% பய Y4ள-
தா கX8 உ4ளC. எi >ய ஆ_ 9 ய *#D நAE.

ேச. T5ர ம Vய Wவா, கரXைத.

டா?UA ம;-8 டா?UA uேரா Uர X சKகைள எA 
ெமாைப? aமாK' ேபாv? இAaடா? ெசmC 
பாK=ேதA. rக எj ைம யா கX8 dைர வா கX8 
நடOேத E யC. நா8 பாK#D8 இைணய தள3க4 
சாKOத தக வ?கைள மைற#கலா8 எAப CX8, 
ெமாைப? ேபாv? eC ைம யாக இ*OதC. பயAப-
L=>% பாK=ேதA. ஆனா?, இைணய தள3கjA 
ெபயKக4 இ*%பC நம#D அதைன ைட% ெசm-
>L8 ேநர=ைத# Dைற= > Lேம. இC ெமாைப? 
ேபாv? rக ^# F ய மான ஒAறாD8. எனேவ, 
தட3கைள% ப> ய d'ேட, நா8 ெமாைப? ேபாv? 
இைண ய=ைத% பாK#கலா8 எAபC எA க*=C.

எ;. SரகாZ [மா&, ெச0ைன.

6.எ?._. UேளயK ெதாடKOC தாA இய#D8 
ஆVேயா ம;-8 wVேயா ைப?கjA பாKம' Vைன 
அ> க%ப L=># ெகாPேட ெச?வC இதA _ற%-
பாD8. அதனா? தாA, உலFA பல நாL கj?, 
d.எ?._. UேளயK x- ேகாV ^ைற தர d ற#க8 
ெசmய%ப' L4ளC. ெதாடKOC eC% U=C வ*-
வC8 இதA _ற%பாD8.

எ;. உமா ராV, ேகாைவ.

ேபae# அ#கXP' DE=த ந8 தv%ப'ட தக-
வ?கைள அEy8 நபKக4 DE=த தH#ைக#கான 
வzைய# கா' V ய த;D நAE. ேபae# தக வ?-
கைள= >* L வ தாக# D;ற8 சா'ட%பL8 இOத 
ேநர=>? இOத தகவ? அவ _ ய மான ஒAறாD8.

கா. SேரL [மா&, \]5^&.

�ெம]? ேபால, ேபae# ர_ கKக4 ெதாடKOC 
ெப*F வ* FAறனK. இவKக {#D ந8 U#ைக 
ஊ'L8 வைக]?, ந8  ரக _ய8 அEOC ெகா4{8 
}?கைள# கா' V யC கால=ேத ெசmத உத d-
யாD8. நAE.

எ0.ேக. பT_ RI`, ேதb.

ஐேபாA வைளy8 தAைம ெகாPடதா? ேக'கேவ 
ஆWச 9 ய மாக உ4ளC. அேந க மாக இOத _#கைல 
ஆ%U4 எ>KபாK= > *#காC. த;ே பாC தர%பL8 
dள#க3க4, இOத இ#க'டான pைலைய% k_ 
ெமi க=தாA எAபC கP � டாக= ெத9 F றC. 
rக rக உயKOத dைல]? இதைன d;பைன 
ெசm >L8 ஆ%U4 p- வன8, pWசய8 இத;DW 
ச9 யான ப>? ெசா? S யாக ேவPL8.

எ0. காW நாத0, தாLபரL.

�னா d;D அL=த ப V யாக இைணய% பயAபாL, 
க8% J'டK பயAபாL, ெமாைப? பயAபா'V? 
நா8 தாA ^Aன H]? இ*# Fேறா8 எAற தவ-
றான எPண= >ைன, உ3க4 இO >ய இைணய8 
DE=த க' Lைர ெதj வா# F யC. பரOC d9Oத 
ந8 நா'V?, இைணய= ெதாடKe rக ^# F ய மா-
னC8, பயA த* வ C மான ஒA- என அைன வ*8 
e9OC ெகா4ள ேவPL8. DE%பாக, இைணய 
ேசைவ]? ஈL பL8 ெபாC= Cைற ம;-8 தvயாK 
p- வ ன3கj? பH யா;-8 ஊz யKக4 ெத9OC 
ெகாPL, அத;ேக;ப, வாV#ைக யா ளKக {#D 
இைண% U;D% UA ேசைவ ]ைன வழ3க 
ேவPL8.

ெச.கg கால0, காைர!காj.

ேவK' ெதாD%U?, நம#ெகன ஒ* அக ரா >ைய 
உ* வா#F% பயAப L=தலா8 எAற DE%e, 
rகX8 உத d யா ன தாக உ4ளC. ஆmX# க' L-
ைரக4 ைட% அV=C த*8 எA ேபாAற வ *#D 
இOத கaட ைமaL V # ஷ ன9 அைம%பC rகX8 
ேதைவ யான ஒA-8 �ட. தக வ Z#D நAE.

எ;.  ராஜ லZq, WதLபரL.

ெப$சன4ெப$சன4
iேர;iேர;
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ேக4d:  ேவK' டாD ெமP'V? தர%பL8 மாK�A 
ேகா'V?, rக= C? S ய மாக ஒ* அ3 Dல அளd? 
100? ஒ* ப3D அளd? �ட, இட8 அைம#க 
^Vy8 எA- எA நPபK �- FறாK. ஆனா?, 
அவரா? எ%பV எA- ெசா?ல இய ல d?ைல. 
அவK �- வC சா= > யமா?

-ஆ&. \யா க ராஜ0, ெச0ைன.
பCK: ஆ3, சா8 C யேம. மாE �|K, உSகL 

கEசைர) ெகா:7 ெச51 018த~3.  உSகL 

மாE�5 ேகா7, அS Vல அள9K, 1,2,3… என 
V\)க.ப/ Y  )V3. இதைன �SகL 1.45 
அKலA 3.31 என) V\. l/ட இட8CK ேட. 
அைம)க ேவ:73 என 9 3 lனாK, கEசைர 
மாE �|K 018 C ய வாேற, ஆK/ �ைய அ^8-
த~3. இ.ே பாA AK z ய மாக, மாE�5 அள~ 
கா/ட.ப73. கEசைர >5{3 l5{3 
இ^8த வா1, AK z ய மான அள9K, ேட. 
அைம)கலா3. 

ேக4d: பPடா ெச# J 9'V எAபC எAன? எAன 
வைக பாC கா% Uைன இC க8% J'ட *#D வழ3 D-
F றC? dPேடாa 8 _aட=>? இதைன% பயAப-
L= C மா- எA நPபK �- FறாK. த3க4 க*=C 
எAன?

எ0. \] v ]க0, மwைர.

பCK: ப:டா ெச) u f/Y (Panda Security) 
எ5பA ஓE ஆ:/Y ைவர< Wேரா Fரா3. இA 
சU1 98 C யா ச மான >ைறJK, பல w7தK 
வச C க ைளN3 த 3 Wேரா Fரா3 ஆV3. 

அaத வைகJK vகH Iறaத ஒ  Wேரா Fரா3.  
எ.ே பாA3 பாA கா.W, இைணய தள >க வf 
மU13 இைண ய8ைத வY க/ 7தK, தானாக 
அ. Fேர/ ெச�ய.ப73 வசC, க3. u/டE 
ெசயKபா/ Y ைனN3, ெசயKப73 9த8 C-
ைனN3  க:கா p8A  அ\ 98தK ஆFய 
Iல வUைற இSV V\. l டலா3. இதைன 
இ5<டாK ெச�A பய5ப 78 CனாK, அத5 
Iற. l யK W கைள �SகL ந5க \ய >YN3.   
http://www.pandasecurity.com/india/windows8 எ5ற 
>க வ fJK உLள இைண ய த ள8 C z  aA 
இதைன இல வ ச மாக. ெபறலா3. 9:ேடா< 
8 I<ட8CK இதைன. பய5ப 78 ASகL. 

ேக4d: _ல ஆP L க ளாக நாA daடா பயAப-
L=> வ* FேறA. எA நPபKக4 ம;-8 DL8ப 
உ-% U னKக4 அE X ைர%பV, dPேடாa 7 
_aட= >;D மாற இ*# FேறA. என#D அE-
Xைர �- ப வKக4 எ?லா8 எA அ*F? இ?ைல. 
எனேவ நாேனதாA இதைனW ெசmதாக ேவPL8. 
எA க8% J'டK எW.U. க8% J'டK. ^A ஜா# F ர-
ைத யாக நாA ேம;ெ கா4ள ேவP Vய நட வ V#ைக-
கைள= தOC வz கா'டX8.

எ0.ெப]மாI, \]5^&.

பCK: 9:ேடா< 7 I<ட8 CUV மா\) 
ெகாLவA நKல >Y~ தா5. ஏUக னேவ 
9<டா இயS V வதாK, அaத க3. u/டfK 
9:ேடா< 7 எ@ தாக. பCaA பய5ப 78த 
>YN3. இதைன ைம)ே ராசா./ 01 வ ன8 C-
டேம உ1C ெச�A ெகாLளலா3. உSகL க3.-
u/டE, 9:ேடா< 7 I<ட8 Cைன ஏU1) 
ெகாL bமா எ5ப தைன அ\ய, ைம)ே ராசா./ 
இல வச ேசைவ ஒ5 \ைன8 த  F றA. அத5 

ேக56- – ப 4
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ெபயE Windows 7 Upgrade Advisor.   இதைன.  
பய5ப 78 CனாK, அA உSகL க3. u/டைர 
<ேக5 ெச�A, அCK 9:ேடா< 7 பய5-
ப 78த >Y Nமா எ5ப தUகான ஆேலா ச ைன-
ையN3, அyவா1 பய5ப 78 CனாK, ஏேத{3 
lரHைன வ மா எ5ப த ைனN3 அ\ 9)V3. 
இaத �ைல8 தர 9 ற)க3 ெச� Cட http://windows.
microsoft.com/en-us/windows/downloads/upgrade-
advisor  எ5ற >க வ fJK உLள இைணய 
தள3 ெசKல~3. இதைன இய) FனாK, WCய 
I<ட3 இயS V வA V\8A3, அCK ஏUபட) 
wYய I)கKகL V\8A3 9f வான அ\)ைக 
ஒ51 உSக b)V) Fைட)V3. அதைன. 
பY8A. பாE8A, அத5பY ெசயKப டலா3. 
இCK, உSகL க3. u/டfK, 9:ேடா< 
7 I<ட8CK இயSக >Y யாத அ. @ ேகஷ5 
Wேரா Fரா3 V\8A3 தக வKகL தர.ப73.

ேம]3, உSகL க3. u/டைர8 தயா f8A 
வழS Fய 01 வ ன8C5 இைண ய தள3 ெச51, 
V\. l/ட மாடK க3. u/டE, 9:ேடா< 
7 I<ட8 Cைன ச.ேபாE/ ெச� C 7மா எ5-
ப தைன உ1C ெச�வ தUகான ஆேலா சைன 
எA~3 தa ALளாEகளா என. பாE8A, அத5-
ப YN3 ெசயKப டலா3. இaத தள8CK, 
9:ேடா< 7 உSகL க3. u/டfK இயS V-
வ தUகான, WCய /ைரவE Wேரா F ரா3கL தர.-
ப/ Y  )V3. அவUைற, இ8தள3 }ல3 அ.-
Fேர/ ெச� Cட ேவ: Y ய C  )V3.   WCய 
/ைரவE Wேரா F ரா3கைள, ஒ  Y9Y அKலA 
.ளா� /ைர9K பC8A ைவ8A) ெகா:7, 
9:ேடா< 7 பCaத l5னE, க3. u/டfK 
பCய ேவ:73.  �SகL உSகL c/YK 
ைவ8A, உSகL பp க b)V, க3. u/டைர. 
பய5ப 78 A வ தாக எ^C இ ) F ®EகL. 
எனேவ, 9:ேடா< 7 ேஹா3 lf vய3 I<-
ட8 CUV அ. Fேர/ ெச�A ெகாLள~3.

ேக4d:  என#D அZ வ ல க=>? நாA பயAப L=-
>ய dP 7 க8% J'டK எL=CW ெச?ல%ப'டதா?, 
த;கா S க மாக, dPேடாa daடாd?, ஆ�a 
2003 ெகாPட    க8% J'டைர# ெகாL= C4-
ளாKக4. இ>? எ#ெஸ? ெதாD%U? பH ெசm-
ைக]?, ஒK# �'V? ேப� Uேர# ெத9 ய d?ைல. 
இC அWெச L#க, அத;ேக;ற வைக]? பாKம' 
ெசm >ட அவ _ய8 ேதைவ%ப L F றC. இதைன 
எ%பV ெச' ெசmவC என= ெத9 ய d?ைல. தயX 
ெசmC என#D அOத அைம%e DE=C dள#கX8.

கா. கா&x \கா, 6wyேசg.

பCK: எ)ெஸK ஒE¡/YK, ேப¢ lேர), 
lf:/ 9u ஆ.ஷ|K கா/ட.ப73. அK-
லA Page Break Preview எ5ற ஆ.ஷ5 ெபU1 
பாE8தா]3 ெதfய வ 3. இதைன �SகL 
>தzK உ1C ெச�A ெகாL bSகL. எ)ெஸK 
இaத ேப¢ lேர) Fைன இைட ெவ@) ேகாடாக 
ெந/7 வfைச மU13 ப7)ைக வf ைச-

க@5 ஊடாக) ெகா7) F றA. Iல ெச/YS< 
அைம.lK இaத ேகா7 ெதf யாமK இ )-
கலா3. இத ைனN3 >தzK உ1C ெச�A 
ெகாL bSகL. இவU \]3 ெதf ய 9Kைல 
எ5றாK, �ேழ தர.ப/ 7Lள ெச/YS< வ#-
கைள. l5பUற~3.
1.Tools ெம{ ெச51 அCK ஆ.ஷ5< 

ெசல)/ ெச� C ட~3.  இSV Options 
டயலா) பா)< Fைட)V3.

2. இCK  View  ேட. lைன ெசல)/ ெச� C-
ட~3. இCK  Page Breaks ெச) பா)< 
ஒ513 இ )V3. இCK ஒ  Y) அைட-
யாள3 ஏUப 78த~3. 

3. அத5l5 ஓேக F@) ெச�A ெவ@ ேய ற~3.
இ| ேப¢ lேர) ேகா7கL Fைட)V3.

ேக4d: எA ேபae# அ#க XP'V?, யாேரY8 
wV ேயா XடA ப>X ேபா' V *Oதா?, அC ப#-
க=ைத= ெதாட3 F ய XடA இய3க ஆர8 U# F-
றC. இதைன நா8 ேவPL8 எAறா? ம'L8 
இய3க ைவ= >ட எAன ெசm >ட ேவPL8?

ஆ. இLமா zேவj, 6wyேசg.

பCK:ஏUக னேவ, இaத மலfK, ஐ.ஓ.எ<. 
மU13 ஆ:/ரா�/ சாத னSக@K இயSV3 
ேப< W)FK, ஆ/ேடா lேள �K இய)க8ைத 
018த எ^C இ aேத5. இ.ே பாA ெபEசனK 
க3. u/டfK அதைன எ.பY ேமUெ காLவA 
எ51 பாE)கலா3.

ேப<W) CைரJK, ேமலாக) கா/ட.-
ப73 I\ய அ3W) V\ அKலA >)ே கா ண8-
Cைன F@) ெச�A, Fைட.பCK ெச/YS< 
(Settings) எ5பCK F@) ெச�A ெச/YS< 
ெம{ ெபற~3. 
CைரJ5 இடA 
Wற3 உLள 
lf9K, �ழாக 
Videos எ51 
ஒ  ஆ.ஷ5 
F ை ட ) V 3 . 
அCK F@) 
ெ ச �  C  ட ~ 3 .  
l5னE, இர:7 
lf ~கL கா/-
ட.ப73. ஒ51 
மாறா 0ைலJK 
உ L ள ை வ ; 
இ5ெ னா51 Auto-Play Videos. ேப<W) Cறa-
த ~ட5, அCK பC ய.ப/ 7Lள cY ேயா)கL 
உடேன இயSக ேவ:டா3 என >Y ெவ-
78தாK, இத5 அ FK உLள அ3W) V\ைய 
F@) ெச�A, அCK Off எ5ப தைன8 ேதEaெத-
7)க~3.

ேக4d: ெச#Va# க'ட ைளைய dPேடாa 7 
_aட=>? எ3D த* வC? இத YடA பாரா h'டK 
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ஏதா வC ெகாL#க ேவPL8 எA- �- FAறனK. 
பாரா h'டK எAபC எAன? எத;காக அதைன# 
ெகாL#க ேவPL8?

எ;. [மா ரேவj, WதLபரL.

பCK: ெச)Y<) (chkdsk) எ5பA, டா< 
ஆ.ப ேர/YS I<ட8CK இயS V வ தU-
கான ஒ  க/டைள. ந3 ஹாE/ Y<) Fைன 
ேசாதைன ெச�A, அA V\8த தக வKகைள 
நம)V8 த 3. இCK பல வ ைக யான ேசாத-
ைன கைள ேமUெ காLளலா3. எனேவ, எaத 
வைக யான ேசாதைன எ5பைத) க3. u/ட-
 )V8 ெதf ய.ப 78த, ெச) Y<) க/ட ைள-
Nட5, w7 த லாக Iல க/டைளH ெசாUகL 
அKலA எ^8 A)கைளH ேசE8A V\. l/ட 
பாEம/YK தர ேவ:73. இaத w7தK க/-
டைளH ெசாUகL, ெச)Y<) பp Jைன வைர-
யைற ெச�A, நா3 9 3W3 தக வKகைள8 தர 
உத ~ F5றன. இவUைற8தா5 ஆS F ல8CK 
பாரா £/டE (parameter) என அைழ) Fேறா3.

 CheckDisk Wேரா F ரா vைன. ெபU1 இய)க, 
ர5 9:ே டா9K, cmd என) ெகா78A 
எ:டE த/ YனாK டா< 9:ேடா க/ட3 
Fைட)V3. அCK chkdsk  என ைட. ெச�A 
எ:டE த/ட ேவ:73. 

பாரா £/டEகL அைன8 Aட5 ெச) Y<) 
க/டைள �G)க:ட பாEம/YK அைமN3. 

chkdsk [volume:][[Path] FileName] [/f] [/v] [/r] [/x] 
[/i] [/c] [/l[:size]]

 இCK volume: எ5பA /ைரy எ^8A. 
Path] FileName எ5பA �SகL ேசாதைன 
ெச� Cட 9 3W3 ைபK இ )V3 
இட8ைத) V\) F றA. ஒ5 1)V ேமU-
ப/ட ைபKகைள) V\)க, wildcard 
character  என.ப73  (* மU13 
?) ேகர)டEகைள இSV அைம)-
கலா3.

/f எ5ற க/டைள, Y<)FK 
உLள ப^ A கைள) க:ட \aA 
V\) F றA. இய5றாK, அaத 
இட8 Cைன லா) ெச� C73. 

/v எ5ற க/டைள, ஒyெ வா  
ைடர)ட fJK உLள ைபKகL 
ேசாத ைன J ட.ப/ட ~ட5, 
அவUைற) கா/ 7 F றA.

/r எ5ற க/டைள, ப^ தான 
இடSகைள) க:ட \aA, அCK 
உLள தக வKகைள) க:ட \ F றA. 
இதUV அaத Y<) லா) ெச�ய.-
ப/ Y  )க ேவ:73.

ேக4d: ேக� ெமம 9ைய எ%பV 
ெர%ெர� ெசmC eC% U#க 
^Vy8. அOத ெமம 9ேய ஒ* 
த;கா Sக ெமம9 தாேன? 

அ%ப V யானா?, Cache Refresh எAபC எதைன# 
DE# F றC? இC ஒ* தவ றான ெசா?லா#கமா?

எ;. ஆ&. க{ நயா, ெச0ைன.

பCK: இA தவ றான ெசாKலா க8தா5 
இ )V3 எ5ற எ:ண. பாSFK இaத 
ேகL9 உSகL மன C ேலேய தS F NLளA 
தSக@5 �:ட கY த8 C z  aA ெதf F றA. 
சU1 9f வாக இaத ேகL 9)கான பCைல8 
த  Fேற5.

இைண ய8CK உLள தளSகைள) காண,  
நா3 பய5ப 78A3 lர ~ சEகL, ெவ. ேக� 
(Web cache) எ5ற ஒ5ைற உ  வா)F. பய5ப-
78 A F5றன. இA, தUகா z க மான <ேடாேர¢ 
ஆV3. இCK நா3 தர 9 ற)க3 ெச�A பாE8த 
இைணய தளSகL V\8த V\ e 7கL, £Yயா 
சாEaத தக வKகL ஆF யைவ பC ய.ப/7 
ைவ)க.ப 7 F5றன. இதனாK, இேத தளSக-
b)V நா3 அ78A ெசKைகJK, இaத பC ~-
க @ z  aA தளSகL நம)V ேவக மாக) கா/-
ட.ப73. எ78A) கா/டாக, ெச� C கைள 
வழSV3 இைணய தளSகைள நா3 அY)கY 
பாE)V3 ேபாA, அவU\5 தைல.W ப)க3, 
ப)க வY வ ைம.W ேபா5ற 9ஷ யSகL, இaத 
தUகா zக <ேடாேர � z  aA ெபற.ப/7 
CைரJK கா/ட.ப73. அேத ேநர8CK, ேம3-
ப 78த.ப/ட ெச� CகL, அதUகான சEவ f z-
 aA ெபற.ப/7 இைண)க.ப73. இதனாK, 
இைணய தளSக @ z  aA இைவ ந3 க3. u/-

டைர அைடN3 ேநர3 நம)V vHச மா F-
றA. 

இCK lரHைன, இைவ ெசயKப-
டா த ேபாA ஏUப 7 F றA.  எ78A) 
கா/டாக, பைழய ெச�C மU13 
தக வKகேள கா/ட.ப73. அ.-

ேபாA, இaத ெமம fைய நா3 ெர.ெர� 
ெச�A அைன8ைதN3 V\. l/ட 
இைணய தள8 C z  aA ெபU1 
த 3பY க/டா ய.ப 78தலா3. இy-
வா1 lர ~ சைர) க/டா ய.ப 78த, 

ஷாE/ க/ � ெதாV.W உL-
ளA. Iல ேவைள க@K இைவ 
lர ~ சEக b) F ைடேய மா1 ப-
டலா3. ஆனாK, ெபாA வான 
ஷாE/ க/ � ெதாV.W CTRL+F5 
ஆV3.  F5 எ5ற � அ^8தK, 

ஓE இைணய. ப)க8 Cைன 
ெர.ெர� ெச�A WC ய ன வாக) கா/73. 

ஆனாK Reload க/டைள, lர ~ சைர, V\.-
l/ட ப)க8 Cைன அத5 சEவ f z  aேத > -̂
ைம யாக. ெபU1) கா/ 7 மா1 வU W 18A3. 

ெவ. ேக� ெமம f J z  aA 
ெப1 வA அ.ே பாA ஒA)க.-
ப73.

222222222000000000020

ைரy எ^8A. 
 ேசாதைன 

 இ )V3 
1)V ேமU-
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U13 
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